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ΑΝΟΘΥΣΗ ΕΠΘΣΟΛΗ Ε.Θ.Ν.Α. ΠΡΟ 6ε ΤΠΕ 

 
 

1. Οη λνζνθνκεηαθνί γηαηξνί ηεο Αραΐαο, όπωο θαη όιεο ηεο Διιάδαο, βξίζθνληαη ζε 

δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Οη πνιηηηθέο ηωλ κλεκνληαθώλ θπβεξλήζεωλ έρνπλ 

νδεγήζεη ηηο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο απνδνρέο ηνπο ζε κεηώζεηο πνπ πξνζεγγίδνπλ ην 

50% ζε ζρέζε κε όηη ίζρπε ην 2009. Καη ζα λα κελ έθηαλε απηό, νη κεηωκέλεο ζην 

κηζό από ην 2012 εθεκεξηαθέο απνδνρέο δελ εθηακηεύνληαη πξνθεηκέλνπ λα 

ζηεξηρηνύλ ηα λνηθνθπξηά θαη νη δωέο ηωλ γηαηξώλ πνπ δνπλ από ην κηζζό ηνπο θαη 

θξαηνύλ ζηηο πιάηεο ηνπο ην ΔΣΥ.  

 

Ήδε θαζπζηεξνύληαη νη πιεξωκέο ηωλ εθεκεξηώλ από ην Μάξηην θαη δελ θαίλεηαη λα 

είλαη δπλαηόλ λα πιεξωζνύλ κέρξη ηνλ ..Γεθαπεληαύγνπζην 

 

Πέξαλ όιωλ απηώλ, νθείινληαη ρξήκαηα από δεδνπιεπκέλεο εθεκεξίεο από ην 

πεξαζκέλν έηνο πνπ πεξηθόπεθαλ απζαίξεηα από ηελ Κπβέξλεζε. 

 

Τν Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ κε έγγξαθό ηνπ δελ "αλαγλωξίδεη" ηελ ύπαξμε ηωλ 

κηθηώλ εθεκεξηώλ θαη δελ επηηξέπεη ηελ εθηακίεπζε ηωλ πξνϋπνινγηζκέλωλ θνλδπιίωλ 

πξνθεηκέλνπ λα πιεξωζνύλ νη γηαηξνί. Ο Υπνπξγόο Υγείαο, θαζεκεξηλά ζρεδόλ, δειώλεη 

πωο επίθεηηαη λνκνζεηηθή ξύζκηζε-ηξνπνινγία πνπ ζα ιύζεη ην πξόβιεκα θαη ζα πιεξωζνύλ 

νη γηαηξνί. Βεβαίωο, θακηά επηβεβαίωζε ηεο "ππόζρεζήο ηνπ" δε ζπκβαίλεη. 

 

Δειώλνπκε πωο δε ζα ζπλερίζεη ε "λελεκία" πνπ θαίλεηαη λα επηθξαηεί ζηηο ηάμεηο καο 

θαη νη γηαηξνί ζα "κηιήζνπλ" ζύληνκα θαη κε ζνξπβώδε ηξόπν. 

 

Ζεηνύκε άκεζα από ηε Δηνίθεζε ηεο 6εο ΤΠΕ λα καο πιεξνθνξήζεη γηα ηηο δηθέο 

ηεο ελέξγεηεο πξνο θάζε αξκόδην πξνθεηκέλνπ λα πιεξωζνύλ έγθαηξα θαη ζην αθέξαην 

νη δεδνπιεπκέλεο εθεκεξίεο ηωλ λνζνθνκεηαθώλ γηαηξώλ.  

 

 

 

2. Πιεξνθνξεζήθακε από ην ‘’Παξαηεξεηήξην γηα ηα Γηθαηώκαηα ηωλ Αζζελώλ’’ ηελ 

εθβηαζηηθή απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΠΝΠ πνπ πινπνηνύλ κεηά πξνθνξηθή εληνιή 

ηνπ, νη δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, λα δεηάλε πξνθαηαβνιηθά 400 επξώ 

από θάζε αλαζθάιηζην αζζελή πνιίηε, πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζεί γηα λα 

ρεηξνπξγεζεί.  
 

http://eina.labs.gr/


Η πξαθηηθή απηή δελ ζπλάδεη κε θακία απόθαζε νύηε ηνπ ππνπξγείνπ, νύηε άιιεο 

ππεξθείκελεο δηνηθεηηθήο ππεξεζίαο θαη απνηειεί ωκό εθβηαζκό πξνο όζνπο αζζελείο 

πνιίηεο, έρνπλ αλάγθε λα ρεηξνπξγεζνύλ. 

 

Η ελέξγεηα απηή έξρεηαη ηξεηο κήλεο κεηά από ζπλαληήζεηο πνπ είρακε ωο ΔΙΝΑ κε 

εζάο θαη ηε Γηνίθεζε ηνπ ΠΝΠ γηα ην ζέκα ηωλ αλαζθάιηζηωλ πνπ απνηεινύλ ην 35% ηνπ 

πιεζπζκνύ θαη ηελ ππόζρεζε ηεο θαο Αικπάλε θαη ηνπ θνπ Λέηζηνπ όηη ζα πξνζπαζήζνπλ 

λα εληάμνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ ηελ πξόηαζή καο γηα ηελ ρεηξνπξγηθή 

αληηκεηώπηζε λνζνύληωλ αλαζθάιηζηωλ πνιηηώλ πνπ ζα παξαπέκπνληαλ από ην Κνηλωληθό 

Ιαηξείν Αιιειεγγύεο, ζε αξηζκό πνπ ζα νξίδνληαλ από θνηλνύ. Αλη' απηνύ, θαινύληαη νη 

αλαζθάιηζηνη λα ..θαηαβάιινπλ πξνθαηαβνιή γηα λα ρεηξνπξγεζνύλ.  

 

αο θαινύκε άκεζα λα παξέκβεηε γηα λα ζηακαηήζνπλ απηή ηελ παξάλνκε 

πξαθηηθή ηεο δηνίθεζεο ηνπ ΠΠΝΠ πνπ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν δωέο αζζελώλ. 

 

 

Γηα ην Γ.Σ. ηεο Δ.Ι.Ν.Α. 
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